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,,Atîf in activitatea încredințată de partid și popor, 
pe plan intern, cit și in activitatea internațională, 
voi face totul pentru a servi in cele mai bune condiți- 
uni, cu toată forța și ființa mea, poporul, cauza 
socialismului și comunismului, a bunăstării intregii 
națiuni, a independenței și suveranității țării I"

NICOLAE CEAUȘESCU

CALD Șl VIBRANT OMAGIU

Acum, in ceas 
de zi aniversară

Acum, in ceas de zi aniversară, 
Ce-nvăluie-n lumină-ntreaga țară 
Purtînd in inimi naltă bucurie 
De-a fi stâpini pe muncă ți pe glie. 
Pe zborul gindului de-a fi stăpini 
Și pe răcoarea apei din fîntini

De-a ne păstra strămoșii in cinstire 
Și-ntregul drept la vis, la amintire, 
De-a ne privi prezentul drept in față 
Precum lumina vieții ne invață 
Și de-a privi curat spre viitor 
Unit, sub tricolor, un demn popor

Acum, in ceas de zi aniversară, 
Cu gindul luminind întreaga țară 
Din inimi, larg, cuprindem bucuria 
De a rosti, uniți in unic gind,
Gindul de suflet, gindul legămînt: f
„Trăiască Ceaușescu I Trăiască România P*

NICOLAE DRAGOȘ

MARELUI FIU AL POPORULUI, 
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Pentru toți cci ce muncesc și trăiesc pe 
aceste meleaguri, 26 ianuarie a intrat în tradiție 
ea una dintre sărbătorile cele mai dragi in 
care întregul nostru popor aduce omagiul său 
fierbinte întîiului fiu al națiunii, marele ctitor 
al Bomâniei moderne, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, 
președintele republicii, de numele căruia sînt 
legate marile izbînzi și cuceriri din ultimele 
două decenii, constituite intr-o adevărată 
epocă de aur ee îi poartă cu venerație numele. 
In această zi de sărbătoare, toți cetățenii patriei 
iși îndreaptă ou cel mai adine respect, cu 
stimă și prețuire gîndurile lor spre eminentul 
bărbat de stat, strălucitul strateg și arhitect 
al Bomâniei socialiste, personalitate proeminentă 
a contemporaneității, cinstind vasta și neobosita 
sa luptă revoluționară timp de peste o jumă
tate de secol, desfășurată cu strălucită vocație, 
cu înțelepciune și curaj, eu fierbinte patriotism, 
spre binele poporului, al patriei, spre continua 
lor propășire. Sărbătorindu-ți eonducătorul, 
națiunea noastră așează personalitatea 
tovarășului Ntoolae Ceaușescu în rîndul marilor 
Ctitori de neam și țară, în galeria figurilor 
proeminente ale istoriei. Și această înaltă 
prețuire pe oare l-o aduce astăzi țara decurge

din epocalele realizări in toate domeniile ac
tivității economico-sociale pe care le-a înre
gistrat România socialistă, mai cu seamă după 
eel de-al IX-lea Congres al partidului, cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales — prin 
voința unanimă a comuniștilor, a întregului 
popor — ‘ în funcția supremă de secretar 
general al P.C.B., moment ce avea să deschidă 
o etapă nouă în devenirea socialistă a țării. 
Trezesc in inimile noastre înălțătoare senti
mente de mîndrie patriotică impresionantele 
edificii ale acestor ani — opere destinate să 
rămînă nepieritoare în memoria posterității, 
oum sini giganticele izvoare ale luminii, marile 
combinate producătoare de oțel, de mașini mo
derne, grandioasele magistrale, Transfă- 
gărășanul, Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, întîiul metrou românesc din capitala țării, 
viguroasa dezvoltare a agriculturii prin puter
nicul impuls dat de noua revoluție agrară, 
multe și numeroase alte obiective economice

HARALAMBIE ALEXA 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

(Continuare in pap. 2—3)

SENTIMENTE DE EIERDINIE DRAGOSTE, DE ALEASA STIMĂ S1 PREȚUIRE
PENTRU CONDUCĂTORUL ÎNȚELEPT AI PARTIDULUI SI AL TĂRII

ARBORĂM MARELE PAVOAZ ÎN SEMN 
DE CINSTIRE Șl RECUNOȘTINȚĂ

In aceste înălțătoare momente de sărbătoare, tră
iesc — alături de întregul popor — cele mai sin
cere sentimente de dragoste și prețuire față de 
secretarul general al partidului, președintele țării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, conducătorul mult 
stimat și iubit, care veghează cu dragoste și genero
zitate asupra destinelor tinerei generații din patria 
noastră. Asemenea milioanelor de tineri, care mun
cesc și învață în țara noastră, sînt mîndru că fac 
parte din această generație, că am avut șansa de a 
trăi în această epocă de aur a României socialiste, 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.

Căci, șansă se cheamă că am avut, atunci cind, eu, 
un fiu de pescar simplu de pe întinderile Deltei, am 
putut urma diferite școli, am avut privilegiul să 
reprezint sportul românesc la marile regate interna
ționale. Vara trecută, echipa României de caiac-canoe a 
evoluat la Campionatele Mondiale de la Montreal. 
Am fost în Canada un lot de 13 sportivi. Șl absolut

AUREL MACARENCU
dublu campion mondial la canoe

(Continuare in pap. 2-3)

MINUNATE CONDIȚII DE VIAȚĂ, 
ÎNVĂȚĂTURĂ Șl SPORT

In . calendarele noastre de suflet, ianuarie 
înscrie o sărbătoare scumpă nouă, aniversarea 
zilei de naștere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, omul ți conducătorul strălucit, cti
torul unei epoci istorice. Și eu, ca tînără cetățeană 
a României Socialiste, născută și formată în 
această Epocă ce poartă numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, beneficiară a minunatelor condiții de 
viață, învățătură și sport, puse la dispoziție ti
neretului de către partidul și statul nostru, am 
avut cinstea să fiu investită cu responsabilitatea de 
a reprezenta în mari competiții internaționale de 
juniori, atletismul românesc M-am străduit să 
răspund cu cinste, pregătindu-mă. disciplinat și 
fără șovăire, sub Îndrumarea profesorilor mei, ca 
elevă sportivă la C.S.Ș. „Cetate" Deva, fără a-mi 
neglija obligațiile școlare. Iar titlurile ae cam
pioană a Europei — 1985 și campioană mondială 
— 1986 mă obligă să lupt din toate puterile pentru 
ca și în acest an să urc pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului la C.E. de iuniori din Anglia

ANA PADUREAN
campioană mondială si europeană de juniori 

la atletism

VOM DEPUNE TOATE EFORTURILE 
SĂ ONORĂM DISTINCȚIILE ACORDATE

Aniversarea, zilei de naștere a iubitului conducător 
al partidului și statului nostru îmi prilejuiește ex
primarea celor mai alese sentimente de adincă stimă, 
de reounoștiințâ, față de ctitorul României moderne, 
un mare și permanent prieten al sportului și sporti
vilor. îmi amintesc, cu o mare plăcere, despre anii 
mei de tinerețe sportivă. Eram component al echipei 
de fotbal C.C.A., o formație în care am avut mîndria 
sâ evoluez alături de alți fotbaliști de frunte ai ge
nerației mele. Zi de zi am simțit grija, sprijinul 
generos al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

Anii oare au urmat și care au văzut ascensiunea 
vertiginoasă a sportului românesc, viguroasa lui afir
mare pe plan interrațional au consemnat, permanent, 
aceeași mare atenție și dragoste a conducătorului și 
statului nostru față de sport. Fotbalul s-a aliniat și

ION ALEXANDRESCU 
vicepreședinte al clubului Steaua, 

șeful secției de fotbal

(Continuare in pag. 2—3)
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«ocial-culturale, sute de mii de apartamen
te moderne, confortabile, în toată tara, attr- 
nind admirație și respect pentru virtuțile 
creatoare ou care este înzestrat poporul român. 
Faptul că astăzi România se înscrie pe coordo
natele unei dezvoltări impetuoase $1 multila
terale, cucerind trepte înalte de progres șt 
civilizație, prin hărnicia și vocația de construc
tori ale fiilor săi, trebuie asociat cu remarcabila 
capacitate, ou clarviziunea și spiritul ardent 
revoluționar ale conducătorului partidului și 
statului, ale omului de omenie, patriotul 
înflăcărat, care este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Faptul că țara noastră se bucură astăzi de 
un prestigiu internațional fără precedent se 
asociază fără dubiu cu înalta principialitate 
care guvernează întreaga sa politică externă, 
cu intensa și valoroasa contribuție a președinte
lui Nicolae Ceaușesou la rezolvarea tuturor 
problemelor cu care se confruntă omenirea, la 
afirmarea dreptului inalienabil al tuturor po
poarelor Ia dezvoltare liberă, la independență 
și suveranitate națională, la promovarea unor 
raporturi de conlucrare, de bună înțelegere și 
respect reciproc, de pace și prietenie între 
toate națiunile. Rămîn pilduitoare pentru toți 
conducătorii de state inițiativele și demersurile 
țării noastre, ale președintelui său, menite să 
contribuie la salvgardarea păcii, obiectiv esen
țial al acestui timp în care lumea se află in 
fața pericolului unui cataclism nuclear, al 
autodistrugătoarei confruntări armate. Iniția
tiva de reducere unilaterală a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare cu 5 Ia 
sută de către România — o inițiativă unanim 
și entuziast aprobată de poporul nostru în 
cadrul referendumului desfășurat în noiembrie 
1986, în Anul Internațional al Păcii — repre
zintă cea mai elocventă dovadă de trecere de 
la vorbe la fapte, dc preocupare reală și 
concretă pentru destinele planetei.

Omagiul "pe care îl aducem azi, cu toții, la 
șărbălory-ea zjlei sale de ijaștere, celui mai 
dubit fid W națiunii îngemănează simțăminte 
adinei de stimă și prețuire, de gratitudine și 
mîndric pentrwToatc aceste înfăptuiri luminoase 
din arcul de. timp pe care, ou justețe, l-am 
numit „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", pentru 
tot ce vom înfăptui încă, pentru minunatele 
proiecte puse în fața noastră de documentele 
istoricului Congres al XlII-Iea al partidului, 
pentru chipul nou — și mai frumos — al 
țării în anii pare vin și care vor ridica 
România în rîndul țărilor mediu dezvoltate, 
vor spori bunăstarea și fericirea tuturor fiilor ei.

Gratitudine pentru un viitor oe se profilează 
clar, într-o lumină vie, stîrnind emulație una
nimă și stimulînd energiile creatoare ale în
tregii națiuni. Pentru un viitor oare presupune 
noi și impresionante salturi în construcția so
cialistă, în dezvoltarea economiei, științei, cer
cetării, culturii și artei, în formarea omului 
nou, în întreaga noastră viață socială. Pentru 
grija deosebită, părintească, pe care secretarul 
general al partidului, președintele țării, o 
acordă zi de zi, ceas de ceas, generațiilor tinere, 
îndrumîndu-le gîndul și fapta spre țeluri cu
tezătoare, conștientizîndu-le eforturile de pre
gătire pentru muncă și viață, asigurîndu-le 
condiții optime de manifestare a spiritului lor 
novator, creator, revoluționar, veghindu-le 
formarea ca cetățeni într-un climat puternic 
pătruns de normele moralei comuniste, de 
nobile idealuri. Consecința firească a preocu
părilor constante ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru tineri, viitorul de aur al țării, 
este aceea că ne mîndrim astăzi cu tineri te
meinic inarmați cu o ooncepție înaintată des
pre lume și viață, cu spirit întreprinzător, re
voluționar, cu bogate cunoștințe de specialitate 
în cele mai diverse domenii. Tineri .educați la 
școala muncii susținute, generatoare de mari 
satisfacții și împliniri, tineri cu alese însușiri 
moral-cetățenești, devotați trup și suflet po
porului, partidului, cauzei socialismului, idea
lurilor păcii și prieteniei dintre popoarele lumii.

Ne mîndrim astăzi și cu un tineret viguros.

frumos dezvoltat, apt să ducă mai departe, ou s- 
fermitate și bărbăție, steagul luptei pentru J: 
propășirea patriei, pentru construcția sodalis- 
mulai și comunismului. La această importantă 5? 
șl complexă operă de construcție a omului g 
nou, o contribuție valoroasă și-a adus și miș- g 
carea noastră sportivă, în care sînt permanent 
cuprinși — și unde își întăresc sănătatea și 
capacitatea de efort, unde capătă prețioase g 
însușiri necesare muncii și vieții — milioane g 
de tineri. Grație noului și strălucitului concept g 
despre locul și rolul educației fizice și sportului g 
în viața sooietății, elaborat de partid, de însuși 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin documente g 
și inițiative de inestimabilă valoare teoretică g 
și practică, acest important domeniu educativ- g 
formativ, ridicat la rangul de activitate de g 
interes național, a cunoscut o dezvoltare 
dinamică, spectaculoasă. „Epoca Nicolae g 
Ceaușescu" este și pentru sportul românesc o 
epocă de aur. La temelia marilor împliniri din g 
acești ani au stat și stau prețioasele și g 
generoasele orientări date în mai multe rîndurl, g 
prin analize și hotărîri ale oonducerii partidu- g 
lui, prin valoroase cuvîntări sau mesaje g 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
conferințelor pe țară ale mișcării sportive, prin g 
intilniri cu sportivii noștri fruntași — cea mai g 
recentă fiind prilejuită de solemnitatea care g 
a avut loc la Consiliul de Stat, cînd tovarășul g 
Nicolae Ceaușescu a înmînat înalte distincții S 
echipei „Steaua", jucătorilor, antrenorilor, unor g 
tehnicieni și cadre din conducerea Clu- g 
bului sportiv al armatei — prin mi- 
nuna tele condiții de pregătire existente, g 
prin strălucita sa inițiativă dc a crea marea g 
competiție națională Daciada, adevărată g 
Olimpiadă românească, prin oare activitatea g 
sportivă de masă și de performanță a cunoscut g 
o afirmare fără precedent. Numai în această g 
lumină trebuie privită ampla difuzare a exerci- g 
țiului fizic, sportului și turismului în mase — Ș? 
peste o treime din populația țării beneficiind g 
de efectele lor asupra sănătății, puterii de g 
muncă și creație, dezvoltării armonioase — g 
precum și marile suaoese obținute de purtă- g 
toriî culorilor patriei în confruntările de g
amploare din arena internațională, la g
Jocurile Olimpice, la campionatele mon- g 
diale, europene sau balcanice, concursurile g 
„Prietenia" ale sportivilor din țările socialiste, g 
la alte competiții de amploare. Așa se explică g 
prestigiul cucerit de școala sportivă românească g 
in lume. Așa se explică recolta, an de am în g 
creștere, de medalii aduse de reprezentanții g 
noștri de la marile întreceri internaționale. Și g 
care în bilanțul anului trecut înseamnă un nou g 
șî elocvent succes : 578 medalii, din care 213 de g 
aur.

In această zi de sărbătoare, sportivii patriei. g 
toți oei ce iu arăm în acest sector al activității g 
sociale ne îndreptăm cu profundă recunoștință g 
gîndurile spre tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu pentru valoroasa și__ neobosita sa g 
activitate dedicată propășirii științei, învăță- g 
mîntului și culturii, de ale căror roade a bene- g 
ficiat și beneficiază din plin și mișcarea noas- g 
tră sportivă.

Exprimîndu-și sentimentele de adîncă grati- g 
tudine pentru atenția deosebită și indicațiile g 
valoroase care înlesnesc afirmarea continuă a g 
activității de educație fizică și sport, acordate g 
de secretarul general al partidului, tineretul g 
sportiv al patriei, tehnicienii și activiștii, toți g 
cei ce se bucură azi de condiții remarcabile g 
de fortificare a organismului, de odihnă activă 
și recreare se alătură din toată inima întregu- g 
lui popor în a se angaja ferm la transpunerea 
în fapt a mărețelor obiective stabilite de Con- g 
greșul al XlII-lea al partidului, menite să g 
ridice țara pe noi culmi de progres și civili- g 
zație. In această zi de sărbătoare, din inimi 
tinere, entuziaste, purtînd în ele o vie recu- g 
noștință, înaltă stimă și aleasă prețuire față 
de conducătorul iubit al partidului și statului, g 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pornește calda g 
și unanima urare de sănătate, viață îndelungată. 
putere de muncă spre binele poporului și g 
patriei socialiste. g

Sportivi din 28 de țări au 
luat parte la concursul inter
național de natatie de la Stras
bourg, orașul francez care va 
găzdui In august Campionatele 
Europene. Protagonistele între
cerii înotătoarelor au fost re
prezentantele României care au 
obținut un bogat buchet de 
victorii. înregistrând timpi de 
ridicată valoare. ceea ce le-a 
adus, pe lingă aplauzele celor 
prezent! in tribunele piscinei 
de dimensiuni olimpice, noi și 
frumoase aprecieri din partea 
tehnicienilor Si a presei.

Cea mai bună performanță 
feminină a concursului a rea
lizat-o Noem) Lung. Ea a fost 
cronometrată în 4)41,50 la 400 
mixt tin urma ei — Italianca 
Roberta Felottj 4:50,96. Fran
ziska Zietemann din R.D.G.

5.-00,48, Andreea Sighiario 
5:00,65). Băimăreanca a termi
nat învingătoare si la 1000 m
— 10:54,26 (2. Cornelia Seithe
— R.D.G. — 11:03,57, 3. Karen 
Meilor — Anglia — 11:10,66), 
pentru ca la putin timp de la 
această atît de solicitantă cursă 
să cîștige proba de 200 mixt In 
2:16,23. înaintea italiencelor 
Ihra Tocchinl — 2:18,66 și Fe- 
lotti — 2:19,74,

După succesul din prima zi 
la 200 m liber, campioana și 
recordmana mondială Tamara 
Costache a urcat pe prima 
treaptă a podiumului la 100 
liber — 56,07 (au urmat-o 
Catherine Plewinski (56,64 — 
rec. al Franței. Regina Dit- 
tmanm — R.D.G. — 57,92 etc.) 
și la 50 liber — 25,70. Ple
winski sosind a doua — 26,29,

Iar olandeza 
■treia — 27,31. 

Victorioasă 
cursul si Stei 
reanca a stal 
cord national 
probă pe cari 
2:13,62, urmat 
kl (Grecia) 
Brook (Hv<.

Cea mai tir 
rentantele n 
Sighiario, și-a 
formanțele 
2:16,74 (a sos 
sutimi de rfț 
Sperka — 
australi encei 
ne —2:16,82. ; 
— R.F.G. — 
100 spate — 
clasat a trei, 
15)4,27 și Spț

SENTIMENTE DE FIERBINTE DRAGOSTE, DE

Fără îndoială, finalele pe 
țară la tir — proba de aer 
comprimat 10 m pentru ju
niori și junioare, desfășurate 
sub egida celei mal mari și 
mai populare competiții, „Da
ciada", au constituit, din mai 
multe puncte de vedere, un 
succes. Măi întîi, organizatoric 
ți în al doilea rînd prin nu
mărul mare de prezențe: 157 
de performeri reprezentînd 21 
de cluburi și asociații s'porti- 
ve. în al treilea dar nu 'în ul
timul rînd, prin rezultatele 
mal mult decît promițătoare 
obținute de majoritatea com
petitorilor, dintre care se de
tașează mai ales cel de la 
pușcă juniori. In al patrulea 
rfnd, din punct de vedere

Simbătă și duminică, - la poligonul Dinam

FINALELE JUNIORILOR — UN
spectacular, cu multe dispute 
pasionante, soldate cu schim
bări de locuri. Mai multe a- 
mănunte, în ziarul nostru de 
miine.

Rezultate. PUȘCA «0 a. juniori, 
Individual: (42 participant): 1.
Câtălin CIOBANU (Steaua) 684,4 p 
(581+103,4); 2. Constantin Cioc
(Steaua) 673 p (574+99,5); 3. Lu
cian Popa (U. Cluj-Napoca) 671,7 
p (570+101,7) ; echipe: 1. UNIREA 
FOCȘANI (O. Marin, A. Varga,
1. Lupu) 1 680 p; 2. Steaua 1 680 p; 
3. Dinamo 1 660 p; PUȘCA 40 a. ju
nioare, individual (47 participan
te) î 1. Cătălina COSMES CU (Me
talul București) 469,6 p (373+96,6) :
2. Margareta Teodorescu (Steaua) 
4663 p (368+98.8); 3. Elena Bur
ghiu (Unirea Focșani) 466 (371+95); 
echipe: 1. DINAMO (Daniela lo- 
nescu, Monica Ionlță. Mlrela Ru-

su) 1099 p; 2. 
Metalul Bucuri 
60 a. juniori, 
ticipanti); L 
(I.E.F.S.) 6533 
nud Petrea 
650 p (554+96) 
(Dinamo) 648 
1. DINAMO ( 
chet, D. Glieți 
1 620 p; 3. I.E.1 
40 a. junioare, 
tidpante): L I 
CU (C. S. T 
(376+91,9); 2. I 
466,8 p (371+9 
hanu (C.S.U. 
(370+92,5); ech 
ȘOV (Marla 
Aldea, Sorana 
steaua 1 059 p

Campionatul masculin de baschet

ÎN CEL MAI IMPORTANT MECI, FARUL- DINAMO t
Meciurile de baschet desfășura

te, simbătă șl duminică, ta cadrul 
etapei a 14-a * Diviziei masculine 
A «-au Încheiat cu următoarele 
rezultate.

GRUPA 1-6
FABUL CONSTANȚA — DINA

MO ORADEA 1—1: 88—89 (42—52) 
și 103—86 (51—41). Prima partidă 
a fost dominată de oaspeți, care 
au condus in min. 24 cu 14 puncte, 
după care gazdele au făcut o 
spectaculoasă cursă de urmărire, 
reușind să reducă din handicap, 
dar numai pînă la 1 punct. A doua 
zi, pe fondul unor acțiuni mal or
ganizate și cu Băiceanu (68 p!) 
realizator de excepție, Farul a în
vins clar. Au înscris: Băiceanu 
3T4-68, Mănăilă 23+15, Moldoveanu 
21+8, Tecău 9+4, Marin 2+2, 
Spînu 4+0, Alexe 0+2, Logofâtu 
2+4 pentru Farul, respectiv: Ră
ci ul eseu 23+16, Cos tin 19+25, An- 
tochi 114-19, Nicoară 10+2, Cristea 
16+8, Flaundra 6+2, Kosa 2+7, 
Szabo 2+3, Pascu 0+4. Au arbi
trat bine O. Ion șl N. Constanti- 
nescu. (Cornel POPA — coresp*).

DINAMO BUCUREȘTI — ICED 
CSȘ 4 BUCUREȘTI 2—0 : 113—94
(60—50) șl 111—101 (53—60). Ambele 
întîLniri au oferit întreceri spec
taculoase, cu numeroase acțiuni 
poziționale purtate în viteză, con
traatacuri rapide, precum și un 
număr mare de aruncări la coș 
reușite; în contrast, a ieșit în evi
dență insuficienta atenție acordată 
apărărilor de către ambele echipe.

ICED a dovedit (ca și în meciurile 
cu Steaua, de miercuri și joi), că 
abordează cu ambiție jocurile eu 
favoritele campionatului. Au în
scris: Niculescu 31+33, Vinereanu 
27+22, Bărbulescu 10+12, lonescu 
2+0, Iacob 6+3, Uglai 4+15, David 
20+26, V. Constantin 13+0 pentru 
Dinamo, respectiv Popa 19+8, 
Păsărică 2+13, Mihalcca 12+4, C. 
loan 2+25, Mădîrjac 6+19, Tzachis 
19+9, Ciocan 7+0, Voicu 2+0, Gră- 
dișteanu 2+-6, Pogonaru 23+17. 
Cuplurile de arbitri I. Antonescu 
— M. Oprea și C. Dumitrache —■ 
N. lonescu au condus cu deplină 
competență și autoritate. (D. 
STĂNCULESCU)

STEAUA — RAPID BUCUREȘTI 
2—0: 115—89 (56—53) șl 92—81
(55—34). Partide viu disputate, cîș- 
tigate de stellști, care au profitat 
și de ratările exasperante ale rapl- 
diștilor, inhibați în fața campioni
lor țării (din rîndul cărora s-au 
evidențiat Cernat șl Netolițchi ; 
de la Rapid s-au remarcat Mari- 
nacbe și Dăescu). Au marcat: Er- 
murache 4+19, Ardelean 25+7, 
ReisenbQchler 12+14, Cristescu 
3+2, Cernat 23+9, Căpușan 4+4, 
Opșitaru 10+11, Netolițchi 16+14, 
Brănișteanu 18+12 pentru Steaua, 
respectiv: Marinache 20+18, Mihai 
10+8, Dăescu 0+23, Popovici 16+5, 
M. Dumitru 2+8, Ghiță 13+7, Gh. 
Dumitru 10+0, Sipoș 2+4, Suciu 
16+8. Bune arbitrajele prestate de 
cuplurile N. lonescu — C. Dumi
trache și M. Oprea — O. Vestinlan. 
(Nicolae ȘTRFAN — coresp.).

ALEASĂ STIMĂ ȘI PREȚUIRE

GRI
POLITEHNIC 

DENJESC Bl 
BALANȚA S 
(41—35) "șî 79— 
joc a fost sj 
vreme echilibi 
(min. 34) bdc 
prins net. Di 
nu a mai eve 
și, drept urm; 
tîgat fără en 
D'ăian 25+27, I 
stan tin 11+15 
tiv: Gh. Dăiaj 
Herbert 11+2J 
M. Aldea — 
Antonescu — 
ALDEA).

UNIVERSITY 
RUL CLUJ-N. 
BAIA MARE 
și 81—84 (39- 
putahe, la ca) 
renii au obțin 
țioase. Coșget 
Olpretean 9+ 
de la gazde, rc 
Ciocian 14+11 
Arbitraje bt« 
Bara și I. Vi 
— coresp.).

POLITEHNK 
IAȘI — AC?» 
MECANICA 
1—1: 88—89
(46—34). Ambi 
finaluri pap 
Moscalu 25+1: 
Takacs 17+7 < 
tiv: Șarlă 244 
Oczelak 15+11 
ciun și R. S 
MACOVEI —

PENTRU CONDUCĂTORUL ÎNȚELEPT AL PARTIDULUI ȘI AL TĂRII
Simbătă șl < 

cie primele r 
in care echlj 
verificare. laiMEDALII CIT MAI PREȚIOASE

LA VIITOARELE CONCURSURI
M-am născut în „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", 

epoca de aur a României socialiste și-mi îndrept azi 
sentimentele de fierbinte recunoștință, de stimă și 
prețuire față de conducătorul partidului si statului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

îmi stăruie și acum' în -memorie momentul solemn 
cînd tricolorul românesc se înălța în timp ce mă 
aflam pe podiumul de onoare al Campionatelor Eu
ropene de lupte greco-romane din 1985 — atunci 
eram la ora debutului într-o competiție de anvergură 
— și la cele mondiale de anul trecut Medaliilor mele 
de bronz vreau să le dau strălucirea aurului la ma
rile întreceri din acest an, pentru a răsplăti astfel 
minunatele condiții de pregătire de care beneficiez, 
împreună cu toți sportivii din tara noastră, în 
această epocă de mari împliniri.

SORIN HERȚEA 
medaliat cu bronz 

la C.M. și C.E.

ARBORĂM MARELE PAVOAZ ÎN SEMN 

DE CINSTIRE Șl RECUNOȘTINȚĂ
(Urmare din pag. I)

toți am urcat, într-o probă sau alta, podiumul de 
premiere ! Ne-am simțit mîndri : Imnul de Stat ră
suna în țara de unde însăși canoea își trage origi
nea, iar tricolorul românesc se înălța pe cel mai 
înalt catarg. Lumea din tribunele de la Notre Dame 
aplauda în picioare. în fapt, era obișnuită cu suc
cesele românești. în urmă cu zece ani, la Jocurile 
Olimpice organizate aici, Nadia Comăneci cucerea 
inimile tuturor. Acum, ambarcatiile trimise de 
România către Labrador aduceau în micile lor cale 
3 medalii de aur, 3 de argint și 2 dc bronz.

In acest ceas de mare sărbătoare, noi, cei din 
„flotila de aur" a României socialiste, arborăm Ma
rele Pavoaz în semn de omagiu, de dragoste și re
cunoștință față de iubitul și stimatul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în semn de anga
jament solemn de a nu precupeți nici un efort în 
ridicarea pe culmi tot mai înalte a prestigiului spor
tului românesc.

VOM DEPUNE TOATE EFORTURILE
SĂ ONORĂM DISTINCȚIILE ACORDATE

(Urmare din pag. 1)

el la startul impetuoasei afirmări internaționale a 
sportului românesc. La seria unor frumoase succese 
s-a adăugat, anul trecut, performanța — în premieră 
— realizată de echipa clubului nostru — cucerirea 
CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI. îmi stăruie 
mereu în ;r. î.te cuvintele, ca1 ie, de încurajare și 
felicitare rostite de secretarul general al partidului 
1a solemnitatea de la Consiliul de Stat prilejuită de 
acordarea unor înalte distincții echipei „Steaua", ju
cătorilor, antrenorilor, unor tehnicieni și cadre din 
conducerea Clubului sportiv al armatei.

în această zi de mare sărbătoare a poporului 
nostru, adresez cele mai calde urări de viață lungă, 
sănătate, de putere de muncă dragului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. asigu.-in- 
du-1 că sportivii ciubulu! STEAUA nu vor precupeți 
nici un efort spre a obține noi și mari victorii care 
să onoreze înaltele distincții acordate.

F.CJW. BR.
BUCUREȘTI 
i 000 de spec 
pe stadionul 
amical dinți 
Brașov șl Dii 

. putat pe un
(strat de zăp 
șl încheiat 
egalitate : 1— 
a înscris Ștel 
iar pentru 
(min. 30). A 
namo incurs: 
tînărului Luj 
veni dribling 
lut Barbu. 1 
multe ocazii 
venii au pro< 
prin omogeni

P. Cadar
formațiile :

F.C.M. BEA
Șulea, Naghi 
danei. V. ște



Ieri, în locurile Diviziei A de rofef în prima etapă a Campionatelor ide scrimă

DACIA PITEȘTI - ÎNVINGĂTOARE»
ÎN CAPITALĂ RECORD DE CONCMH - 95 DE SPADASINI

Campionatele primei divizii de 
»tei aa programat ieri, ta ca
nt! returului pe etape săptăml- 
vîe, 11 partide (derby-ul ma*- 
îttn Steaua — Dinamo a fost a- 
dnat pentru miercurea viitoare, 
tnd va avea loc de la ora lt fa 
Ua Floreasca din Capitali), F,ta- 
a a avut in centrul atenției in- 
lnirile de la Craiova șl Bucu- 

dintre fruntașele diviziei 
.^iinine. Amănunte :

FEMININ 
Grupa I valorica 

DINAMO BUCUREȘTI — DACIA 
1TEȘTI 1—3 (—11, 6, —7, —11). 
llevele lud M. Niculescu și C. 
iizon au făcut o partidă bună 
n „fief“-ui dinamovist, ele doml- 
îînd tehnic și tactic jocul (cu 
‘xcepția primei părți a setului 
ecund, cînd au trecut printr-o 
nexplicabHă criză de co-ncentra
's și ctad Dinamo a condus cu 
3—0), <vîad o preluare mal 
sigură, servicii mai eficiente, 
itacuri mal puternice șl o apăra
re superioară în ambele linii. 
Mihaela Marian, Corina Holbau 
șl Victoria Banclu au fost „pie
sele de rezistență* ale piteșten- 
:elor, în timp ce Felicia Popescu 
șl Cristina Buznosu, bine dirijate 
de Claudia Tătucu (la schimbări 
au mai intrat Camelia. Deică șl 
Mariana Miron), au sancționat, 
prin lovituri în forță, un blocaj 
dinamovist greoi, dezorientat șl 
indecis. Cu o preluare în majori
tatea timpului inexactă (corectată 
cît s-a putut de Ottilia Szent- 
kovics), cu prea multe greșeli 
individuale în toate comparti
mentele, doar cu Doina Moroșan 
și, sporadic, Dana Coșoveanu 
mai eficace în atac, cu o apăra
re haotică și un atac slab, Di
namo n-avea cum să emită pre
tenții la victorie. Remarcabil, se
tul ultim. Corect arbitrajul : Al. 
Ignat — D. Rădulescu. (A. B.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — C.S.U.-I.M.N. GALAȚI
3—o (9, 4, 6). In mai puțin de o 
oră, campioanele și-au adjudecat 
victoria. Ele au luat de la în
ceput jocul în serios,. manifestând 
o vervă deosebită, materializată 
într-un frumos spectacol, urmărit 
de peste 2 500 de spectatori care 
au umplut sala pînă la refuz. 
S-a remarcat întreaga echipă cra- 
ioveană, cu mențiuni. speciale 
pentru Mirela Popoviciu, Monica 
Șușman și Eugenia Cotescu, dar 
șl pentru Carmen Titiliuc care 
a d-evenM coordonatoare titulară 

i prin absența Gabrield Dumitres
cu. De. la oaspete, unele reușite 

i au avut Speranța Găman și Crina 
Răuță. Au evoluat echipele : Uni
versitatea CJF.R. — Carmen Titi
liuc, IuTLana Enescu (Mirela Nis- 
tor),. Carmen Cuejdeanu, Monica 
Șu'șman, Eugenia Cotescu, Mirela 
Popoviciu ; C.S.U.-I.M.N. — Dana 
Slngeorgean (Gabriela Cojocaru), 
Daniela Dinică, Crina Răuță, Spe
ranța Gaman, Ileana EerdUă 
(Violeta Vuc), Cristina Buzilă 
(Emilia Nedelcu). Au arbitrat V.

Raaghel și D. Rotaru. (M. VLA- 
DOIANTJ, coresp

PENICILINA IAȘI — C.SJML 
LIBERTATEA SIBIU 3—0 (1, 4,
12). Gazdele s-au impus clar în 
primele două seturi, dar în cel 
de al treHe* am asistat la echi
librarea jocului, care a determi
nat și un spor pe planul spec
tacolului. Remarcate : Tatiana 
Popa, Gabriela Copcea (P), Anca 
Beșta șl Anca Ștefan (CSM). Ar
bitri: I. costlnlu — E. Ududee. 
(Al. NOUR, coresp.).

Grupa a ll-a valorică
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 

— G.I.G.C.L. BRAȘOV 8—2, (5, 
—2, S, —10, 11). O partidă de ni- 
vel mediocru timp de... patru 
seturi, fiecare combatantă cîști- 
gînd cîte două. Ultimul, al cin
cilea, a fost însă, foarte frumos, 
dîrz disputat, brașovencele lui 
P. Stan cu fiind aproape de o. 
surpriză (9—9). Mai experimen
tate, Nîculina Bujor, Corlna Ol- 
teanu, Nicoleta Stanciu au reușit 
să forțeze cu succes finalul de 
set șl să cîștige meritat. Din rîn- 
dul formației brașovene — ambi
țioasă, cu un joc curat — s-a 
evidențiat Delia Leițoiu, de fppt 
cea mal bună și constantă din 
teren. Foarte bun arbitrajul bri
găzii : M. Constanți nescu — I. 
Armeanu (M. FERRARINI).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
OLTCIT CRAIOVA 3—0 (12, 10, 13). 
După două spectaculoase reve
niri în primele seturi (de la 3—10 
și, respectiv, de la 1—7) și după 
un ultimul set tn care a avut 
14—5 (dar a dat mari emoții su
porterilor, întrucît adversarele 
s-au apropiat pînă la 13 !), e- 
chpa bucureșteană și-a fructifi
cat, șl în această etapă, avanta
jul terenului. Victoria atît de 
detașată se datorează, în special, 
jocului prestat de Mariiena Marin 
(excelentă la serviciu, atentă și 
decisă și în alte faze) și de coor
donatoarea Mirela Zamfir. De la 
oaspete mai bine a«u evoluat : 
Mirela Neculiță șl Lucreția Mirca. 
Bun arbitrajul : E. Mendel — Va- 
sîle Ionescu. (G. ROT).

CHIMIA RM. VÎLCEA — FA
RUL CONSTANȚA 3—1 (7, —11, 
S, 5). Ou un aport mal deosebit 
al ioanei Cotoranu (care a punc
tat decisiv din serviciu) Cameliei 
Iliescu șl Dorinei Gherghev, vH- 
cencele au cîștigat un meci cu 
destule faze reușite. ,De la con- 
stănțenee s-au evidențiat Maria 
Enache șl Elena Cucoș. Arbitri ț 
Gh. Slmulescu — M. Ntță (S. 
GEORNOIU, coresp.).

MASCULIN 
Grupa I valorică

ELCOND DINAMO ZALAU — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 8—0 (S, 11, <). s-au evi
dențiat Codre, Ștreang și Tu- 
tovan de la gazde, Stol an și Ia- 
hasz de la oaspeți. Arbitri : V. 
Arhlre șl I. Martin. (N. DANCJU, 
coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — EXPLORĂRI ȘTIINȚA

BAIA MAKE 3—1 (S, -9, 11, <). 
Cel mai frumos set a fost pri
mul, dar mal interesam oa evolu
ție a scorului avea si fie urmă
torul, ln care gazdele au condus 
cu 7—3 și au... pierdut la 0. Re
marcați : Bacolțea, Sinpetrean 

Baidoe de la mureșeni, res
pectiv Arbuzov. Arbitri : N. Gă- 
leșeanu — V. Chîoreanu. (C. 
albit, coresp.).

Grupa a ll-a valorică
C.S.M.U. SUCEAVA — REL.O- 

NUL SAVINEȘTI 3—2 (12, —14,
2, —2, 6). Spectatorii, foarte nu
meroși, au asistat la o tnttlnlre 
deosebit de disputată, eu multe 
răsturnări de situații. Praetlctnd 
un joo in multe privințe superior 
fruntașei grupei, sucevenii au 
reușit să se impună după 116 
minute. Din rindul învingătorilor, 
mai buni au fost Mărginean, 
Mindrn, Costenluc șl Mogoș, tn 
timp ce de la învinși au ieșit ln 
evidență Buruș șl Vițelaru. Au 
arbitrat FI. Scorțaru șl N. Con
stantin. (I. MÎNDRESCU, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—3 (—11, 
13, —12, —9). Meci marcat de 
nervozități, începînd din finalul 
setului L Localnicii au jucat de 
la egal la egal cu partenerii lor, 
dar n-au avut suficientă efica
citate la finalizare. Ei au scăzut 
spre sîrșltul seturilor (de reținut 
că au condus cu 9—5 în setul 
m și cu 5—9 în ultimul). Re
marcați : Mâțu șl Dalacu (P), 
Ferariu șl Sterea (T). Arbitrii 
meciului : V. Tilcă și V. Dușa. 
(C. CREȚU, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 
DELTA TULCEA 3—1 (3, —5,
12, 8). Meci anost, cu excepția 
setului m, cînd giuleștenll — cu 
Marinesen, Velea și Bujor mal 
activi — au punctat frumos, la 
o ripostă mai îndirjită a oaspe
ților, din rindul cărora s-au de
tașat Stalcu șl lordache. Au 
arbitrat O. Manlțiu șl O. Florea. 
(S. NORAN).

Numărul mare de concurenți, 
95 de spadasini in proba indi
viduală — număr record pen
tru prima etapă a Campiona
telor Naționale 1987 — a de
terminat directoratul tehnic al 
competiției, desfășurată ln sala 
Floreasca din Capitală, să op
teze pentru o altă formulă de 
clasificare decît cea clasică. 
Astfel, după cele trei tururi 
preliminare, ln urma cărora au 
fost stabiliți cei 24 de sportivi 
pentru etapa următoare a cam
pionatului. au urmat elimină
rile directe care, de această 
dată, n-au mai fost însoțite de 
recalificări. Așa Incit orice sur
priză devenea... ireversibilă, cel 
care pierdea un asalt nemai- 
avînd drept de apel (recalifi
carea).

Pe acest fundal s-a detașat 
infringerea chiar din primul 
tur al eliminărilor a vicecam- 
pionului mondial Vicolae Bo- 
doezi (C. S. Satu Mare) în fața 
lui Cristian Papa (I.E.F.S.). 
chiar la un scor fără echivoc : 
7—10. Dar cele mai mari (însă 
plăcute) surprize le-a furnizat 
tînărul sătmărean Adrian Pop 
(din acest sezon legitimat la 
Steaua) care a trecut succesiv 
de S. Saitoe (Steaua) cu 10—5, 
M. Popa (Steaua). în semifinale 
(10—6) și, apoi, în finală de Nico
lae Mihăilescu (C.S.M. Craiova) 
cu 10—5, reușind astfel să se cla
seze pe primul loc. Acum, la 
început de an eompetitional, 
vrem să luăm acest succes al 
tinărului spadasin A. Pop drept 
o promisiune pentru marile 
competiții internaționale 1987. 
De altfel, antrenorul principal 
al Iotului reprezentativ. Dumi

tra Popescu, ne spunea după 
concurs că „na rezultatul în 
sine, ei maniera de a lupta, 
eficienta Iul Adrian Pop, do
vedea* că el se află in creș
tere*. Șt interlocutorul nostru a 
ținut să mai remarce pe mar
ginea probei individuale si alțl 
trei tineri spadasini ; Gabriel 
Pantelimon (17 ani. Albatros 
Mamaia), Ionel Stanciu (20 ani, 
Steaua) si Nicolae Mihăilescu 
(21 ani, C.S.M. Craiova), toți 
in progres.

Iată rezultatele semifinalelor și fi
nalei probei individuale de spadă : 
Adrian Pop (Steaua) — Mihal 
Popa (Steaua) 10—6, Nicolae Mi
hăilescu (C.S.M. Craiova) — Fe
lix Nicolae 12—U (la scorul de 
0—1 a expirat timpul de luptă),; 
Pop — Mihăilescu 10—5.

Debutul Diviziei A a fost net 
dominat de echipa Steaua. La 
polul opus — surprinzător — 
C. S. Satu Mare, cu Bodoczl 
fără poftă de concurs (doar 7 v 
în 4 meciuri) șl cu transferul Iul 
R. Szabo (de la Steaua) încă 
nerezolvat, neînregls+rînd nici o 
victorie.

Iată clasamentul șl rezultatele 
etapei I ale Diviziei A de spadă î 
1. Steaua (0—7 eu Electro șl 
Mecanica, 9—6 I.E.F.S., 9—5
C.S.M., 9—4 C.S.S.M.) 10 p : 2,
Electroputere Craiova (9—0
C.S.M. și Mecanica. 9—2 C.S.S.M.) 
5 P ( + 6). 3. C.S.M.-I.J.C.L. Cra
iova (9—7 C.S.M.. 9—2 C.S.S.M. 
8—S, 67—66 t.d. Mecanica) 6 p 
( + 3), 4. I.E.F.S. (9—7 Electro șl 
C.S.S.M., 8—8, 65—62 t.d. Meca
nica) 6 p (—1), 5. Mecanica Bis
trița (8—5 C.S.S.M.) 2 p 6. C. S. 
Satu Mare 0 p.

In Divizia B, pe primele locuri: 
Tractorul Brașov 10 p și C.S.U. 
Tg. Mureș 8 p.

Paul SLAVESCU

SPORTUL O IIM LUME
in R. P. D. Coreeană

„CUPA PRIETENIA-
Competiția internațională de 

patinai viteză dotată cu „Cu
pa Prietenia" se va desfășura 
în acest an în R.P.D. Coreea
nă, între 6—8 februarie, 
startul actualei ediții se 
alinia speranțele olimpice (fete 
si băieți pîna la 17 ani) din 
~ ■ ■ c_:.. r. c.

Polonia, Ungaria, 
și, evident tară

LA PATINAJ VITEZA

în turneul grupei I la hochei

OINAMO - DUNĂREA GALAȚI 9-5
MIERCUREA CIUC, 25 (prin te

lefon). Patinoarul din localitate, 
gazdă bună ca întotdeauna, a 
primit cele 4 echipe din prima 
grupă valorică a Campionatului 
Diviziei A la hochei, care se în
trec în cadrul unui important tur
neu, ultimul dinaintea Campiona
tului Mondial al grupei C — se
niori. Competiția a debutat cu un 
meci de apreciabilă valoare, sub
liniat adesea cu aplauze, în care 
Dinamo a întrecut pe Dunărea cu 
9—5 (6—1, 1—2, 2—2). După cum 
se vede, bucureștenii și-au asigu
rat victoria în prima repriză, în 
următoarele două făcînd cu greu 
față atacurilor hocheiștilor gălă- 
țeni, care au demonstrat și cu a- 
cest prilej progresul pe care for
mația lor îl face de la un turneu 
La altul.

Se poate spune că victoria dl- 
namCV^tllor S-a datorat plusului 
lor de experîefîță, ea diferenței 
de valoare dintre portari, de 0 
parte Gh. Huțan, de cealaltă, tine
rii Neculiță și Rădulescu.

Golurile au fost înscrise de Or
ban (min. 4), Solyom (8), Pisăru 
(11), Caval (15), Andras (17), 
Bacso (19), I. Popovici (40), Cop- 
tea (42) și Csata (59) — pentru 
Dinamo, respectiv Berdilă (7), șt. 
Zaharia (26), A. Nuțu (38), Bujo- 
reann (46) și Gherghișan (49).

Bun arbitrajul prestat de Gh. 
Tașnadi — Fl. Gubernu, D. Tran
dafir.

Minute de penalizare: Dinamo 
15, Dunărea 19.

Mircea TUDORAN

AU ÎNCEPUT PARTIDELE AMICALE
it în Capitală și în orașe din provin- 
.u fost întîlniri cu caracter amical, 
■or eșaloanelor, au efectuat o utilă 
» amănunte de la aceste partide.

— Flcu, Barbu. Au mai jucat : 
C. Ștefănescu, Santa, Moldovan,. 
Drăgănolu ș.a.

DINAMO : Moraru — Varga, 
Nicolae, Andone, Stănescu — Mi- 
hăescu, Bălăci, Lupescu, Orac — 
Damaschin, Cămătaru. Au mai 
jucat : Movilă, Văidean, C. Sa va 
ș.a. (C. GRUIA — coresp.)

C.F.R.-I.A.C.P. BUCUREȘTI — 
F.C. OLT 0—1 (0—1). Numeroși
spectatori au asistat la primul 
meci amical al anului în Capi
tală între divizionara C CFR- 
IACPB și F.C. OLT. S-a jucat o 
repriză a 60 de minute și una de 
45. Divizionara C a rezistat ata
curilor în trombă ale lui F.C. Olt, 
cu excepția unei faze de la în
ceputul meciului (min. 6). cînd 
Turcu a înscris unicul gol.

F.C. OLT a aliniat formația : 
Ciurca — Lauren țiu, Rădulescu. 
Mlnea. zamfir — M. Popescu.

Lețea, Eftimie, Georgescu — Ar- 
geșeanu, Turcu. A mai jucat : 
D. Petrescu. (N. COSTACHE — 
coresp.).

AV1NTUL REGHIN — COR VI
NUL HUNEDOARA 1—0 ,0—0).
Echipa din Reghin a obținut vic
toria prin golul înscris de Cioată 
în min. 64. Hunedorenii au ali
niat formația : Iondță — Tîrno- 
vean. Mărginean, Stroia, Badea 
— Petcu, Dubfriciu-c, Klein — Ga
bor, Cojocaru, Văetuș. După 
pauză au mai fost folosiți Ciucur, 
Bardac, Meszaroș. Burlan, Bozga. 
(I. ORMENIȘAN — coresp.)

S.C. BACĂU — PARTIZANUL 
BACAU 5—1 (3—1). Cele cinci go
luri ale lui Sport Club au fost 
marcate de Ivanov (2), Fulga, 
Șoiman și Tismănaru. Unicul gol 
al echipei Partizanul a fost în
scris de Hard&u. S.C. Bacău a 
aliniat formația : Barba — An- 
drieș, C. Solomon. Artenie, An- 
dronlc — Ivanov, BurleanU, Tis
mănaru — Șoiman. Sctntwie. Ful- 
g». (S. NENIȚA — coresp.).

T-a 
vor

România, 
Germana, 
U.R.S.S. 
gazdă

Cehoslovacia, R. D.

PROGRAMUL SFERTURILOR 
DE FINALĂ IN CUPELE 

EUROPENE
Lâ itbin s-au efectuat tragerile 

la sorți ale meciurilor din sfertu
rile de finală ale cupelor europe
ne. Iată programul (turul eite 
programat la 4 martie, iar retu
rul la 18 martie):

C.C.E. : Bayern Munchen — 
Anderlecht, Dinamo Kiev — Be- 
șiktaș, Steaua Roșie Belgrad — 
Real Madrid, F. C. Porto — 
Brondby.

CUPA CUPELOR: Real Zarago
za — Vitoșa Sofia, Malmo F. F. — 
Ajax, Lokomotive Leipzig — F. C. 
Sion, Bordeaux — Torpedo Mos
cova.

CUPA U.E.F.A. : Dundee United 
— F. C. Barcelona, Borussia Mon- 
chengladbach — Guimaraes, To
rino — F. C. Tirol, I.F.K. Gote- 
borg — internazionale.

în C E. : ITALIA - MALTA 5-0
în grupa a 2-a a preliminariilor 

C.E., la Bergamo (40 000 de spec
tatori), echipa Italiei a dispus cu 
5—o (5—0) de reprezentativa Mal
tei, prin golurile marcate de Bagni 
(min. 4), Bergomi (min. 9), Alto- 
belli (min. 24 și 35) și Vlalli (min. 
45). învingătorii au aliniat forma
ția: Zenga — Bergomi, Barest, 
Ferri, Cabrini — Bagni (min. 57 
De Napoli), Dossena (min. 57 Mat-

CÎȘTJGĂTORII TURNEULUI 
Lît TENIS OE LA MTLBLimE

Țara noastră va fi reprezen
tată la probele feminine, e- 
chipa fiind formată din Ce- 
rasela Hordobețiu, Mihaela 
Dascălu, Ileana Cleteșteanu șl 
Emeșe Antal, toate selecționa
te în Centrul de pregătire o- 
limpică Mecanică Fină din 
București. Cele patru sportive 
slnt însoțite de antrenorul 
Adrian Ciobanu

Mihaela

teoli), Giannini — Donadoni, Alto- 
belli, Vialli. In urma acestui re
zultat, clasamentul se prezintă 
astfel:
1. Italia 3
2. Suedia 3
3. Portugalia 2
4. Elveția 3
5. Malta 3

3 0 0 10— 2 6
210 8—15
0 2 0 2— 2 2
0 12 3-6 1
0 0 3 0—12 0

Primele meciuri în următoarea 
perioadă: 14.02: Portugalia — Ita
lia; 29.03: Portugalia — Malta: 
15.04: Elveția — Malta.

CAMPIONATE NAȚIONALE
ANGLIA vSt- 36). După 23 de me- 

riuri, fără întffcăere, Arsen.il a ce
dat la Manchester i 9--2 cu United, 
(ffte rezultate: Coventry — West 
Ham 1—3, Liverpool — Newcastle 
2—0, Luton — Leicester 1—0, Nor
wich — Chelsea 2—2, Oxford — 
Watford 1—3, Q.P. Rangers — 
Southampton 2—1. Sheffield Wed

La Melbourne s-au incneiat 
campionatele internaționale de 
tenis ale Australiei. Iată rezul
tatele finalelor. SIMPLU MAS
CULIN : Stefan Edberg (Sue
dia) — Pat Cash (Australia) 6—3, 
6—4, 3—6, 5—7, 6—3. SIMPLU FE
MININ : liana Mandlikova (Ceho
slovacia) — Martina Navratilova 
(S.U.A.) 7—5, 7—6. DUBLU MAS
CULIN : Edberg, Jarryd (Sue
dia) — Warder, Doohan (Austra
lia) 6—4, 6 '—4, 7—6. DUBLU FE
MININ : Navratilova, Shriver
(S.U.A.) — Lori McNeil, Zina
Garrison (S.U.A.) 6—1, 6—0. DU
BLU MIXT : Zina Garrison, Sher
wood Stewart (S.U.A.) — Anne 
Hobbs, Andrew Castle (Marea 
Britanie) 3—6, 7—6, «—3.

nesday — Charlton i—1, Totten
ham — Aston Villa 3—0, Wimble
don — Manchester City 0—0. Pe 
primele locuri: Arsenal 52 p (26 J), 
Everton 50 p (25 J), Liverpool
48 p (26 j).

SCOȚIA (eț. 31). Dundee — Mid
lothian 0—1, Falkirk — Celtic 1—2, 
Hibernian — Dundee united 0—2, 
Motherwell — Clydebank 3—2. 
Rangers — Aberdeen 0—0. St. Mir
ren — Hamilton 0—1. Pe primele 
locuri: Celtic 47 p (31 j). Rangers 
45 p (30 )) Dundee United 42 p 
(20 j).
• LA TOKIO, meci intre o selec- 

țfjnată a Amerlcil de Sud și re
prezentativa Japoniei. Scor: 1—0 
(1—0), pentru sud-americanl. prin 
golul marcat in minutul 31 de bra
zilianul Joslriiar. In selecționata 
Americii de Sud aii evoluat, prin
tre alții, și frații Diego șl Raoul 
Maradona.

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 

masculin de patinaj viteză de la 
Trondheim (Norvegia) conduce, 
după prima zi, sportivul sovietic 
Nikolai Guliaiev, cu 83,079 puncte, 
urmat de olandezul Hein Vergeer 
— 83,700 puncte și austriacul Mi
chael Hadschleff — 84,039 puncte, 
în proba de 500 m. pe primul .loc 
s-a clasat Guliaiev. cu timpul de 
39.04, iar în cea de 5 000 m. vic
toria a revenit norvegianului Geir 
Karlstad — 7:14.77.

„CUPA MONDIALA- la schi a 
programat pe pîrtla de la Kitz- 
buehel (Austria) o probă mascu

lină de coborîre, în care victoria 
a revenit sportivului elvețian 
Plrmîn Zurbriggen, cu timpul de 
1 :58,06. L-au urmat Erwin Resch 
(Austria) — 1:58,79 și Peter Mul
ler (Elveția) — 1 :58.83.

ÎN CADRUL concursului de pa
tinaj viteză de la Lake placid 
(S.U.A.), contînd pentru ,.Cuoa 
Mondială", americanul Nick To- 
rnetz a cîștigat proba de 500 m cu 
timpul de 38.01. Pe locuri'e urmă
toare s-au clasat Se^shel Foklrev 
(U.R.S.S.) — 38.04 si Yuklhiro Mi
ta nl (Japonia) — 38 rr.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IANUARIE

1. Arezzo — Triestina x; 2. Bo
logna — Modena 1; 3. Campobasso 
— Messina x; 4. Catania — Cesena 
(pauză) x; 5. Catania — Cesena 
(final) x; 6. Genoa — Taranto x;
7. Lanerossi Vicenza — Lazio x;
8. Lecce — Cagliari (pauză) 1; 9. 
Lecce — Cagliari (final) 1; 10. 
Parma — Pescara 2; 11. Pisa — 
Cremonese (pauză) x; 12. Pisa — 
Cremonese (final) x: 13. Sambe- 
nedettese — Bari 2. Fond total de 
cîștlguri: 1 311 462 lei.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2“ DIN 18 IANUARIE : 
cat. 1: 5 variante 25% a 25 253 lei; 
cat. 2: 1 variantă 100% a 33 820 
lei șl 9 variante 250/0 a 9 705 Id: 
cat. 3: 21,50 variante a 5 863 lei; 
cat. 4: 161,50 variante a 781 let:

LOTO PRONOSPORT INFORMEZI
cat. 5: 354,25 variante a 200 iei; 
cat. 6: 2 864,75 variante a 100 lei.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DIN 25 IANUA
RIE: FAZĂ I: Extragerea I: 20 2C 
30 29 21 14 40 22; Extragerea a II-a: 
23 25 11 15 37 6 1 21 ; Extragerea a 
IlI-a: 17 4 29 39 8 26 1 41. FAZA 
A II-a: Extragerea a IV-a: 31 13 
18 30 42 7 ; Extragerea a V-a: 8 41 
28 11 15 19; Extragerea a Vl-a: 30 
38 39 11» 18 29. Fond total de cîști- 
gurl: 2 012 131 lei

« CIȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE PRONOEXPRES 
A NOULUI AN DIN 11 IANUARIE:

FAZA T — cat. B: 2 variante

100% a 50 000 lei și 6 25\ a 12 500 
lei; cat. C: 27.25 a 6 73.4 lei: cat. 
D: 108.25 a ] 663 lei: cat. E: 263,25 
a 634 lei; cat. F: 9 160 25 a 60 lei.

FAZA A II-a — cat. 1: ) va-
rlanta 100% — autoturisme ..Dacia
1300“ și 7 25% a 17 500 lei. cat. 2:
10 100% a 18 449 lei și 31 25% a
4 112 lei: cat. 3: 126 75 n 2 303 ! ei;
cat. 4: 551.50 a 529 tei : cat. 5:
1 195,75 a 244 lei : cat. 6; 33 425.50
a 60 lei.

FAZA A IlI-a — cat. H : 2 25%
a 2 500 lei: cat. I: 6 100% a 1 noo
Ici și 17 25° u a 250 lei: cat. J: 60.75
a 2C-0 lei; cat. K: 147 a 100 lei;
cat. L: 5 324 a 60 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit pârtieipanților Nurcin E- 
nachc șl Barabancîu Gherghe 
din Cceistanța, Văcărescu CHsrian 
și Moraru Petru din Bucijtești.

Arsen.il


a
O concepție nouă, revoluționară, izvorîtă din gîndirea creatoare a tovarășului MCOIAt CEAUSESCU

MIȘCAREA NOASTRA SPORTIVA CUPRINDE MASE TOT MAI LARGI
V

J

Mari și spectaculoase afirmări a cunoscut mișcarea sportivă românească 
tn anii socialismului, cind această activitate a devenit bun al întregului 
popor și nu doar apanajul unor grupuri restrinse, al celor avuți. Fără 

termen de comparație au fost aceste afirmări în anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, in anii pe care-i definim „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU" cea mai fertilă din întreaga istorie a României. Ani de splen
dide împliniri, de mărețe realizări In toate domeniile activității sociale. 

Esența împlinirilor din activitatia de educație fizică și sport în această 
epocă de aur au constituit-o, fără îndoială, concepția și gîndirea novatoare 
ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra 
acestui domeniu. Definite, pentru prima oară, prin lege ca „activități de 
interes național", fiind investite cu mari răspunderi pe tărim educativ-for- 
mativ, educația fizică și sportul au căpătat un loc important în viata 
societății noastre.

0 inițiativă generoasă, stimulatoare

strădania de a se îndeplini telurile fundamentale ale politicii pir- 
sport — cuprinderea întregului tineret, a tuturor categoriilor de 
muncii in practicarea exercițiului fizic sub diverse forme, asigura-■ 

parametri superiori de sănătate și vitalitate a națiunii, crearea 
bune condiții de odihnă și recreare — milioane de tineri și vîrstnici 
trupul și își desfată spiritul in arenele sportului, ale Dacia'dti,

tidului în 
oameni ai 
rea unor 
celor mai 
își călesc ....... ,. ... ______  ......... ... ______  ________ _____ ________
splendidă ctitorie a secretarului general al partidului — își educă voința, ambi
ția, curajul, dlrzenia, deprind norme morale folositoare in muncă și viată, 
își îmbogățesc fantezia și forța creatoare.

Ampla dezvoltare a activității sportive de masă, corelată cu strălucite 
orientări oferite performanței, au făcut ca din acest tot mai bogat rezervor 
de talents să se ridice, în multe discipline, sportivi de elită mondială, ciș- 
tigători ai întrecerilor olimpice, campioni ai lumii sau ai Europei, erponenți 
autentici ai virtuților cu care este înzestrat poporul nostru, ai idealurilor 
sale de pace, prietenie și colaborare internațională.

DACIADA, MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALA
0 ADEVĂRATĂ OLIMPIADĂ ROMÂNEASCĂ

ei. cu un 
de o ade- 
in rlndul 
de aid și

I
I

I
I
L

Inițiată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, cea mai mare com
petiție sportivă, DACIADA, 
a adus un suflu nou In 
mișcarea noasiră sportivă. 
Aceasta s-a bucurat, încă 
de la declanșarea 
deceniu în urmă, 
ziune entuziastă 
tuturor viratelor,
denumirea sugestivă care a 
căpătat-o de „competiția tu
turor". De la șoimii patriei 
si pînă la oameni cu ttm- 
plele argintii, fiecare a gă
sit cadrul potrivit de a-și 
căli trupul și mintea.

De-a lungul celor 5 ediții, 
competiția națională a ridicat 
pe un plan superior tradițiile 
valoroase ale sportului ro
mânesc. In acest sens, du
minicile cultural-sportive 
constituie un element de 
referință, o formă de ma
nifestare înfrățită a culturii 
și educației fizice, cu mul
tiple efecte pe planul să
nătății și culturalizării ma
selor. In același timp Da
ciada a impulsionat activi
tatea sportivă a tineretului 
studios, a oamenilor muncii 
din întreprinderi si institu
ții (în acest context, gim
nastica Ia locul de muncă 
a devenit o activitate coti
diană în sute de unități e- 
conomice de ne întregul 
cuprins al patriei), de pe 
șantierele construcției so
cialiste. Prin Daciadă au

fost atrase in săli de sport 
si pe stadioane tot mai mul
te reprezentante ale fe
meilor.

Suport al sănătății Si pu
terii de muncă. Daciada 
constituie totodată o punte 
între cantitate si calitate, 
concept științific al parti
dului nostru privind legă
tura 
dintre 
cel de 
mente.
Umpiadă a sportului româ
nesc, cum este ea cunoscu
tă, reprezintă un puternic 
stimul către perfecționarea 
continuă a măiestriei spor
tive, pusă !n slujba repre
zentării cu cinste, cu dem
nitate a patriei.

dialectică, obiectivă, 
■portul de masă si 
performanță. Real- 
această veritabilă O-

„Acționind in spiritul 
Programului partidului de 
făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism, 
care prevede că «cultu
ra fizică și sportul vor 
face parte integrantă 
din măsurile privind dez
voltarea fizică armonioa
să și păstrarea sănătății 
poporului», partidul și 
guvernul vor acorda și 
in viitor o atenție deo
sebită dezvoltării acti
vității in acest domeniu, 
asigurării condițiilor pen
tru ca poporul român, 
tineretul patriei să creas
că cit mai sănătos și vi
guros, capabil să-și în
deplinească cu succes 
rolul istoric de cons
tructor al socialismului 
și comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
I

IN PANOPLIA PERFORMANTEI•>
Era, ca și acum, înoeput de an — 

luna ianuarie. 1986 se anunța ca un 
an al unor noi și importante întreceri, 
la capătul cărora reprezentanții țării 
noastre urmau să demonstreze că se 
află pe un drum ascendent, râspun- 
zînd cu elan, însuflețire și hotărîre gri
jii permanente a partidului și statului 
de a le pune la dispoziție condiții din
tre cele mal bune de pregătire și a- 
firmare. însuflețiți de nobilele idei și 
îndemnuri ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, ti
nerii sportivi declarau că sînt hotărîți 
ca In anul oare abia începea, trico
lorul nostru să fluture de cit mai mul-

CREȘTEREA SPECTACULOASA
A BAZEI MATERIALE A SPORTULUI
Toate marile sucoese înre

gistrate de mișcarea noas
tră sportivă — atît în acti
vitatea de masă, cit și în 
cea de performanță — n-ar 
fi fost posib'le fără o bază 
materială corespunzătoare. 
Importante fonduri au fost 
alocate acestui sector, pre
țioase indicații — vizînd cre
area, în toate orașele țării, 
a unor mari complexe po
lisportive, precum și ame
najarea de baze simple în 
toate localitățile, buna lor 
utilizare și întreținere — 
au dus la sporirea consi
derabilă a patrimoniului 
mișcării noastre sportive.

In toate marile centre au 
apărut palate ale sportu
lui. multifuncționale, 
tate cu cele necesare, piste 
de atletism modeme, 
noare artificiale, bazine de 
înot de dimensiuni olimpi-

do

pați-

ce, complexe de terenuri’în 
aer liber. Li se adaugă pre
tutindeni mii de baze simple - 
(pe lîngă întreprinderi și in
stituții, în școli, cartiere, la 
sate), la îndemîna tuturor 
amatorilor de mișcare, de 
practicare a exercițiului fi
zic și sportului. Cele mar 
multe dintre ele realizate 
cu contribuția tineretului și 
colectivelor de oameni ai 
muncii care au răspuns cu 
entuziasm — prin numeroa
se acțiuni de muncă patri
otică — la transpunerea in 
viață a valoroaselor indicații 
date, în acest sens, de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului. Astfel, mișcarea 
noastră sportivă a beneficiat 
de condiții din ce în ce nur 
bune pentru a-și îndeplini 
obiectivele puse în fată de 
partid.

578 DE MEDALII IN 1986
te ori pe oel mai înalt catarg al ma
rilor competiții internaționale.

Așa cum era de așteptat, sportivii 
români — juniori sau seniori — și-au 
respectat cuvîntul t" 
angajamentele luate, 
ceasta memorabilă 
sărbătoare scumpă 
por sportivii tării alătură Vb-antului 
lor omagiu performanțele înalte obți
nute in cursul anului 1986. Cel mai bun 
argument în sprij’nul acestei afirmații 
îl constituie cele 578 de medalii (între 
care 213 de aur) obținute de reprezen
tanții țării noastre în marile compe
tiții ale anului.

S nt mulți cei care astăzi —ou pri
lejul acestei dragi aniversări — rapor-

dat, realizîndu-și 
Acum. în a- 
zi, devenită 
întregului po-

tează ou mîndrie ce au realizat, ca un 
răspuns oonoret la condițiile excelente 
pe care le au la dispoziție. Intre ei. 
Inotătoarea Tamara Costache, haltero-

Rodica 
Aurel 

Puică.

filul Nicu Vlad, canotoarele 
Arba, Olga Homeghi, canoisțul 
Macarencu, atleta Maricica 
membrii echipelor Steaua (fotbal), Au
rul Baia Mare (m) și Electromureș Tg. 
Mureș (f) la popice, cîștigătoare ale 
„Cupei Campionilor Europeni" ș.a.

Pentru viitor, în această zi, sportivii 
promit mai mult derft în 1986. O vi
brantă reafirmare a simțămintetor de 
nețărmurită dragoste, stimă și recu
noștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, părintele iubit al tineretului
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